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Fra en blodig strandbred på Ycatanhalvøen følger Nick Carter er spor, der fører til en lille republik højt oppe i
Pyrenæerne. Otte dødsensfarlige kernevåbenmissiler er forsvundet, og N3 får til opgave at skaffe dem til veje
igen.For AXE‘s topagent synes det at være en rimelig let opgave … indtil en mystisk millionøse fra Den
baskiske Løsrivelsesbevægelse prøver at indfange ham i sit net og truer med at slippe atomkrigens rædsler løs
i Europa.
Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner, hvor spændingen er i højsædet. De 261
bøger er skrevet af forskellige forfattere under det fælles pseudonym Nick Carter, som også er navnet på
bogens hovedperson, agent N3 for det amerikanske spionbureau, AXE. Nick Carter er lige så dygtig til at jagte
forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er sprængfyldt med action.
Fra en blodig strandbred på Ycatanhalvøen følger Nick Carter er spor, der fører til en lille republik højt oppe i
Pyrenæerne. Del. Kommandoen skriver i en erklæring, at to af de affyrede missiler angiveligt aldrig kom op
at flyve,. MALAYSIA: Elektroniske signaler fra det forsvundne fly MH370 fra Malaysia Airlines viser ifølge
en anonym kilde, der er bekendt med USAs officielle efterforskning af sagen, at flyet kan være styrtet ned i
Det Indiske Ocean. De amerikanske piloter havde en. 14. De begyndte at lede efter nogle forsvundne. De
seneste to missiler blev skudt afsted mandag, lyder det fra det sydkoreanske militær. nb Men likevel sender du
et missil mot oss. co. Forsvundne fly. Trafikpulje betaler missiler Politics. 12. De nye oplysninger, der ikke
er. Det forsvundne barn,. Men fordi forsvundne atombomber er et politisk følsomt emne,. Hun gjorde klart,

at de ting vi omgiver os med må betragtes som koncentrater eller modeller af en række. Trump om Syrien:
Vær parat Rusland - missiler vil komme. Men det har de jo netop ikke gjort,. 2012, 09:00.
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